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Møde den: 25. juni 2018, kl. 12.00 – 14.00 
Lokale 345, Dalgas Avenue 
Møde i Studienævn for Idræt 
 
Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Rasmus Østergaard,  
Deltagere studerende: Thomas Munch, Stefan Runge Rau, Sidsel Maigaard  
Deltagere AU Studier: Drude Katrine Jørgensen, Dorthe Lindvald, Anna Bak Mai-
gaard (gæst under pkt. 6, deltager fra kl. 13:00)  
Afbud: Malene Kjær, Henrik Sørensen Helle Bønsøe, Nina Sjørup suppleant: Mathias 
Vangsøe  

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 4 afsluttes før pkt. 3.  
 
2. Studentersager 

Drøftelse og beslutning 
Sager til behandling:  
Ny dokumentation i ældre sag vedr. dispensation til 4. prøveforsøg. Nye oplysnin-
ger fremkommer på selve mødet.   
 
Ansøgningen imødekommes 

 
Behandlede sager siden sidste møde 
Bilag:  Behandlede sager siden sidste SN møde 
 Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet. 
 
 Til efterretning  
 
3. Punkter fra studerende 

Forslag til studienævn 
- Ønske om elitefokus på kandidatuddannelsen: Der har været fokus på elite-

idræt i det skandinaviske netværk. Det kræver at der er en god tung forskning 
på området. Og lige nu vil det kræve at man rejser ud for at opnå den toning 
som idrætsstuderende på AU. Der arbejdes på at tone de pakker der udbydes i 
eliteidræt gennem det skandinaviske netværk.     
På idræt på AU er der pt. overvejende fokus på folkesundhedsmæssige aspek-
ter.  

- Ønske om større udbud af kurser på 5 ECTS: Der kommer et nyt 5 ECTS kur-
sus i foråret 2019. Derudover arbejdes på at udbyde et mere.  
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- Ønske om kursus i projektledelse: Kommende kursus (jf. pkt 4) omhandler 
ikke direkte projektledelse, men der er tale om et metodekursus hvor der er 
elementer fra projektledelse. 
 

4. Nyt kursus ”Entreprenørskab i Idræt” 
Drøftelse og beslutning 
Bilag: Entreprenørskab i Idræt - kursusbeskrivelse april 2018 – final 
Kurset udbydes fra foråret 2019 – Studienævnet godkender kurset, men har en 
række spørgsmål og ønsker om uddybning 
SR spørger til hvorvidt det er koblet op på idrættens verden. KRT bekræfter dette. 
TM udtrykker tilfredshed med at kurset ikke kun har fokus på ”hård innovation” 
med opstart af egen virksomhed o. lign.  Men i høj grad også fokuserer på innova-
tion i bestående organisationer.  
RØ: Kunne man udfolde kursusbeskrivelsen mere – og koble det sammen med 
aspekter omkring erhvervs-phd. Altså at man betoner forsknings og erhvervsregi. 
KRT: Man kunne overveje at invitere en erhvervs-phd i forløbet også.  
RØ: Kunne man overveje at præcisere kvalifikationsbeskrivelsen særligt vedr. 
hvilke ”Nye måder” man tænker på (øverste sætning). KRT tager kontakt til kur-
susansvarlige og præsentere studienævnets drøftelse og spørgsmål.   
 

5. Møder i studienævnet efterår 2018 
Kommende møde: 20. august 2018 – på dette møde aftales møder for efteråret 
2018 

 
6. Uddannelsesevaluering – rapport (Anna Bak deltager fra kl. 13.00) 

Høring 
Bilag: Selvevalueringsrapport – Idræt (også udsendt af Anna Bak) 
 
Kommentarer fra studienævnet til uddannelsesevalueringsrapporten 
Forslag til fokusspørgsmål 
Hvordan kan vi arbejde internt på AU, Health og Institut på Folkesundhed med at 
bringe forskningen i spil –  

1) så den bliver tilgængelige for de studerende, så de er med under uddannelsen 
2) så forskningssamarbejder åbner nye jobmuligheder for dimittenderne 
 
Spørgsmålet kan uddybes i afsnit 5 - Mulige formater kan være tættere kobling 
mellem aftagere og forskning - fx erhvervs-ph.d. samt forskningssamarbejder 
med private virksomheder og offentlige organisationer, som kan skabe nye job-
muligheder for kandidaterne. 
 
Det kunne være interessant at drøfte, hvem der har initiativet til: AU og/eller af-
tagerne, samt hvilket niveau på AU-/fakultet/institut. 
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Hvordan opretholdes en stærk akademisk profil for idrætsuddannelsen samtidig 
med at der på flere fronter tales for en tydeligere professionsorientering?  

- Erstat med ”karriereprofil”  
 
Hvordan kan uddannelsespædagogiske tiltag, herunder digitale læringsværktø-
jer/EDU-it, bruges til at styrke undervisningen og læringsudbyttet på udvalgte 
kurser?  

- Der savnes en beskrivelse af, hvad der rent faktisk foregår i dag 
- Kan spørgsmålet omformuleres til: Gode erfaringer >< Generelle perspektiver 

>< potentialet?  
 
Idrætsuddannelsens rettethed mod forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilite-
ring   
Kan dette aspekt gøres tydeligere i rapporten – evt. med reference til national 
sundhedsstrategi? 
 
Studiearbejdspladser 

- Der arbejdes løbende med indretning, antal, osv. af studiearbejdspladser 
 
 

7. Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen – ikke noget nyt 
b. Nyt fra studienævnets medlemmer – Anna Helleberg Grundt udtræder – 

Sidsel Maigaard indtræder som medlem. Stefan Runge Rau udtræder 
med virkning fra dd. Thomas Munch udtræder ved udgangen af septem-
ber 2018. Desværre skal Mathias Vangsøe på udveksling i efteråret 2018. 
Det betyder at der i efteråret 2018 kun sidder to studenterrepræsentan-
ter.   

c. Nyt fra studievejledningen – Mentorordningen er evalueret. Meget lav 
svarprocent. Men tilfredshed fra de der besvarede. Mentorerne følte sig 
dog ikke så godt klædt på til at fortælle om den akademisk opgave. MK 
holder oplæg om emnet i efteråret 2018.  

d. Nyt fra Studieadministrationen: Husk der er valg til studienævn i efter-
året (kun studerende). Det er frem over Eline Skjøttgaard der er studie-
nævnssekretær på idrætsuddannelsen.  
 

8. Eventuelt 
Vedr. Bachelor og specialer i artikelform: RØ: ønsker at drøfte hvorvidt der i kur-
susbeskrivelserne bør beskrives detaljeret hvordan opgaver skrevet i artikelformat 
skal afleveres. Det vil sige retningslinjer for slutprodukt bør beskrives: Krav til ap-
pendix, indhold, form mv. Det kunne også være relevant at kigge på hvorvidt der 
er overensstemmelse eller særlige krav på HE, AU, eller eks. andre universiteter. 
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Som det er nu, er det vanskeligt at vurdere opgaverne på et rimeligt og retfærdigt 
grundlag. Censorkorpset kan komme til at spille en rolle i det videre forløb.   
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